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"En bekräftelse på att man tar bra bilder"

HALLÅ DÄR...
...Lisa Thanner, frilansfotograf bördig från Karlstad, som är en av 24 fotografer som har nominerats till
Årets bild.

Grattis, hur känns det?

– Det är jätteroligt och kul att man blir uppmärksammad och en bekräftelse på att man tar bra bilder.

Det kanske är på sin plats att fråga, vem är Lisa Thanner?

– Jag är född och uppvuxen i Karlstad och bodde där till efter gymnasiet. Jag har därefter bott i
Göteborg sen 1982, där jag nu bor i skärgården med min man. Jag är utbildad fotograf och har en fil.
kand. i konst och bildvetenskap och var anställd fotograf på Göteborgs-Posten i 30 år, men sedan 2016
är jag frilans och tar bilder för olika tidningar och magasin. Men jag gör även en del reklam samt egna
projekt som utställningar och böcker.

– Jag kan berätta att jag hade prao på NWT när jag var 15 år. Jag hade ett fotointresse och hängde i
mörkrummet med fotografen Anders Hanson.

Vilka klasser tävlar du i?

– Vardagsliv Sverige och Vardagsbild Utland. Dels är det ett reportage som jag gjorde när jag var
kontrakterad för boken Last night in Sweden, som också blev en utställning på Fotografiska i
Stockholm, dels bilder från ett reportage som jag och en reporter gjorde för Faktum i ett flyktingläger i
Grekland förra året.

Har du varit med i Årets bild tidigare?

– Ja, Jag fick ett andrapris 2015 för ett porträtt på Freddie Wadling.

Det är rekordmånga kvinnor nominerade i år, åtta av 24 är kvinnor. Tankar kring det?

– Det är fortfarande majoriteten män, men det har hänt någonting de senaste åren. Det är fler och fler
kvinnor som arbetar som fotografer. På utbildningarna är det i dag övervägande kvinnor, på min tid var
det inte så många. Så vi är på rätt väg.

Så, vad har du för förväntningar inför galan?

– Jag är glad att vara nominerad, och det kommer att bli kul vilket pris det än blir. Det är en trevlig fest
och en chans att träffa kollegor.

Fotnot: Priserna delas ut vid en tillställning i Uppsala den 3 mars. En av de 24 fotograferna har också
tagit vad juryn anser är Årets bild oavsett kategori.
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